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 1104 יולי 6מיום  41-5 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

 
 לימור גיבשטיין, ויינר, איתן וידר, ארי מובסוביץ, דני בלנרו, יעקב בוגן, יו"ר, איז'ו  -מאיר ליאני  :נוכחים

 רמי ישונסקי.              
 התנצלו. -מיכאל גורביץ' )אישית(, מנדל ניימן )חו"ל(  :סריםח

 רכז השופטים היוצא. -מזכ"ל, שבתאי פיקר  -יועמ"ש, אבי סגל  -עו"ד איל יפה  :מוזמנים

 
 יו"ר הוועדה המקצועית,  -פתיחת הישיבה איחל יו"ר האיגוד למיכאל גורביץ' עם 

 כל הנוכחים.הצטרפו ברכות אליהן רפואה שלמה והחלמה מהירה, 
 
 הפרוטוקול אושר. - 4413אישור פרוטוקול הנהלה מס' . 4
 
 הפרוטוקול מאושר, בכפוף לתיקונים הבאים: - 1441אישור פרוטוקול הנהלה מס' . 1

 לבקשתו של רמי ישונסקי הוסכם כי מנדל ניימן יתנצל בפני ארי מובסוביץ בפורום ההנהלה. - 2סעיף  *    
 איז'ו ויינר, חבר הנהלת האיגוד, ביחס לאירוע האלים איגוד קיבל את התנצלותו של יו"ר ה - 9סעיף *     

 פרוטוקוללסעיף זה  להכניסשלא  , ונענה לבקשתו5102מאי  52שאירע בישיבת ההנהלה האחרונה מיום        
 .דשיהווה אסמכתא לעתיעל מנת תיק האיגוד, יתועד בהמידע , אולם 2-02ישיבת ההנהלה מס'        

 
 מאושר. - 41-3פרוטוקול וועדה מקצועית מס' . 3
 
 מאושר. - 41-1פרוטוקול וועדה מקצועית מס' . 1
 
 מאושר. - 41-5פרוטוקול וועדה מקצועית מס' . 5
 
 בכפוף לתיקונים הבאים:(, 2)למעט סעיף מאושר,  - 41-4פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס' . 6

 מאושר, בכפוף להכנסת התיקונים והשינויים הבאים: לאגודות 0חוזר מס'  - 6סעיף  *    
 יעדכן את תעריפי הטנ"שכארט בהתאמה לתעריפים הכלליים, כך שיהיו זולים יותר.** גזבר האיגוד        
 ** פריסת התשלומים תוגדל, לבקשתו של איז'ו ובהסכמת הגזבר, במטרה להקל על האגודות.       
  ולא הטוב משני  3 -וקן, כך שמשחקי הפלייאוף ייערכו בשיטת הטוב מתת שיטת משחקי הליגה**        

 משחקים.           
 הועלתה הצעה לרכז לאולם אחד את משחקי העלייה וההישרדות, במטרה להפכם לאירוע מתוקשר        

  עדת ליגהוויו"ר  .בנושאיותר, תוך דיון במשמעויות הנובעות מכך, אולם לא התקבלה החלטה סופית        
  0לאחר הכנסת השינויים הנ"ל, יופץ חוזר מספר  .יבחן הנושא בשנית ויביא המלצה מתאימה וגביע       

 לאגודות.       
 הצטרפותם של בני גליק ואהרון בלנק כחברי וועדת ליגה וגביע.פה אחד אושרה  - 06סעיף *     

 לסיים את והוחלט, פה אחד,  5102יוני  50ם מיושל דרור קורן העצמית התקבלה הודעת ההשעיה        
 .בהתייחס להמלצת היועץ המשפטי ,ליגה וגביע בוועדתקורן של דרור חברותו        

 
 לאור הפרסום של ההתאחדות העולמית בנוגע להכנסת התקיים דיון בנושא,  - רשמיהמשחקים הכדור . 7

 . 5102חדש, החל מחודש ספטמבר  כדור משחקים     
 מכך יו"ר וועדת ליגה וגביע יפרסם חוזר לאגודות, לאחר בחינת מכלול המשמעויות הנובעות     
 )עלויות/ספקים/ליגות(.     
 
 .בנושא וועד האולימפישביקש הההצהרה אושרה  - יישום הקוד האתי למניעת סימום בספורט. 8
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 ם:חברי ההנהלה קיבלו דיווח בנושאים הבאי - יווח יו"ר האיגודד. 9

 
 השימוש בציוד האיגוד ייעשה בתיאום בין שני  - פגישת יו"ר האיגוד עם המנכ"ל החדש של מכון וינגייט*     

 שימוש בציוד וינגייט את הגופים )מכון ואיגוד( ויישלח מכתב למכון על הסכמת האיגוד לאפשר למכון        
 באולם הספורט ההישגי. רהללא תמו האפשרות לאיגוד להשתמש הייעודי שבמכון בתמורה למתן       

 
 מאופן ההתנהלות הארגונית שבעת רצון מנהלת האקדמיה  - פגישה עם מנהלת האקדמיה*     

 והמקצועית בשנה"ל שהסתיימה זה עתה, תוך הבעת תקוותה להמשך דומה גם בשנה"ל הבאה.       
 , על דעת הוועדה תו גם בשנה"ל הבאהיו"ר האיגוד הודיע למורן כי צוות המאמנים ימשיך בפעילו       
 .המקצועית       
 שחקנים המועמדים להצטרף לאקדמיה. 3בשנה הבאה קיימים        
 שעות. 52 -ל האימונים אולםתטפל במגמה חיובית בהגדלת שעות  מנהלת האקדמיה       
 יפרסם את סיכום הפגישה לחברי ההנהלה. יו"ר האיגוד       

 
 , כאשר יניב שרון ישמש גם כראש מאמנים 3 -שחקנים/ות ו 02לאליפות ייצאו  - אירופה לנועראליפות *      

 תלבושות לספורטאים יימסרו באיטליה, כמתחייב מהסכם האימוץ ובהתאם לתאום שנעשה . המשלחת       
 הנבחרות ולכל השחקנים והשחקניות. ההנהלה מאחלת הצלחה לכלטרום הנסיעה.        
 למתי בש, בבקשה לממן בעתיד את ראשי המשלחות מטעם האיגוד לאליפויות  רשמיתתיעשה פנייה        
 השונות, לשם ייצוג האיגוד בקונגרסים ובפעילויות האחרות שתיערכנה במסגרת כל תחרות  הבינלאומיות       
 רלוונטית.       
        

 עניקה לו את דגלון האיגוד ואיחלה לו הצלחה הנהלת האיגוד נפרדה משבתאי פיקר בה - רכז שופטים. 40

  בהמשך דרכו.      
 

 התקיים דיון בבקשתו של מיכאל טילקין להעלאת התמורה הניתנת לו בגין - רכז ליגות ומנהל תחרויות. 44

 הביעו שביעות רצון מאופן תפקודו של רכז הליגות ומנהל התחרויות  שרותיו לאיגוד. כל חברי ההנהלה      
 תמימי דעים שיש להיענות לבקשה בחיוב, תוך שהגזבר מציין שיהיה עליו ועל יו"ר האיגוד למצוא את וכולם       

 המקורות הכספיים לכך.      
 כולל כרכז שופטיםהעלאת התמורה הכספית אושרה ומיכאל טילקין ימשיך בתפקידו שנה נוספת,       
 עם אופציה לשנה נוספת.יעה(, )התמורה שהועלתה כוללת החזר הוצאות נס      

   
 בניגוד לעמדתו של היועמ"ש של האיגוד, שחיווה דעתו כי יש להעמיד את  - תלונתו של רכז הליגות. 41

 מהשניים קבלת התנצלות בכתב. לבקשהוחלט המאמנים איציק אברמוביץ' ואור קנר לדין משמעתי,       
 מכתב ההתנצלות, כאמור. בו בקשה לקבל אתלשני המאמנים מכתב ומזכ"ל האיגוד ישלח       
 אי קבלת מכתבי ההתנצלות תוביל להעמדה לועדת המשמעת      
 ל התחרות בה ממוקם רכז הליגות כמו כן, הוחלט לא לאפשר בתחרויות גישה לכל המאמנים למתחם ניהו      
 ומנהל התחרויות. יפורסם מכתב הנחיות למאמנים בנושא.      

 
  איתן וידר יטפל בנושא, בכלל זה בחינת המשמעויות הכספיות ויביא - אירופה לנבחרותאליפות . 43

 התייחסותו לדיון בישיבת ההנהלה הבאה.      
 

 צוות המאמנים ימשיך בתפקידו גם בשנה"ל הבאה, על דעת  - צוות מאמני האקדמיה למצוינות. 41

 הוועדה המקצועית.      
 

 רוסמן ישמש כמאמנה האישי של ניקול רק במהלך אולימפיאדת הנוער הקרובה.סרגיי ט - ניקול טרוסמן. 45

 הנהלת האיגוד מאחלת לניקול וסרגיי הצלחה באליפות.      
 

 עם מיכאל גורביץ' )עקב מצבו הבריאותי הנוכחי( להכין את יפעלאיתן וידר  - תכנית עבודה שנתית. 46

 האיגוד להכין מיו"ר הוועדה המקצועית, זאת לא יאוחר תכנית העבודה השנתית, כפי שביקש יו"ר       
 .  5102יולי  30מיום       
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 יו"ר האיגוד העלה מספר שמות אפשריים לסיוע למזכ"ל בנושא, בכלל זה הרישום לאליפויות - קשרי חוץ. 47

 רוזנבלט.  הבינלאומיות, דוגמת: איציק אברמוביץ, סיריל סימון, זאב קראוס ויוסי      
 לשמש בתפקיד. מזכ"ל האיגוד יצור עימו קשר פה אחד  הומלץהמנוסה הוותיק וזאב קראוס  :החלטה      

 .והשת"פ לתחילת הפעילות      
 

 יובאו החוזים של מאמני הנבחרות לאישור ההנהלה. 5102עד חודש ספטמבר  - חוזים עם המאמנים. 48

.ע בהמלצת הוועדה המקצועית ובאישור ההנהלההקביעה לגבי ההמשך עבודתם תיקב        
 

 , שהוצעה ע"י איז'ו ויינרמזכ"ל האיגודהבקשה לפיטוריו של בנושא ארוך התנהל דיון  - מזכ"ל האיגוד. 49

 והביע את התנצלותו  התייחס המזכ"ל בעיקרי דבריוליהן איעוניהם לבקשה, טאת  העלוויעקב בוגן, ש      
 , כמו גם מהן מטרותיו וכוונותיו במסגרת תפקידו בדגש עללכאורה, מתי שהוא ממנו בפני כל מי שנפגע,      
 חברי ההנהלה )למעט יעקב בוגן( הביעו שביעות רצון מאופן תפקודו המקצועי של המזכ"ל, אך .טובת הכלל      
 בקשה הנהלה,יעקב בוגן דרש לקיים הצבעה מיידית בישיבת החלקם הביע מורת רוח מאופן התנהלותו.       
 כל נושא העולה על סדר היום צריך להצביע עליו"(."לדעתו היוהמ"ש ) שנתמכה ע"י      
 ולהעלות את הנושא שוב היו חדשות, החליט היו"ר לבדוק טענות אלהוהאמירות היות וחלק מהטענות       
  בישיבת ההנהלה הבאה.      

 
 
 

 .47:00, בשעה 1041אוגוסט  3ך ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים ביום ראשון, בתארי
 
 

 רשם: אבי סגל
 
 
 
 
 
 
 

                                        _________________                                                                                                                                   _________________              
 אבי  סגלמאיר ליאני                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 


